
Pulje til klimatopmøde-aktiviteter 

Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 etablering af en pulje til støtte for 
gennemførelse af aktiviteter, der profilerer Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner 
på energi- og miljøområdet i forbindelse med FN’s klimatopmøde i København i 2009.  
 
Vækstforum Midtjylland har afsat en pulje på 10 mio. kr. til at understøtte sådanne aktiviteter.  
 
FN’s klimatopmøde i november-december 2009 indebærer oplagte muligheder for profilering og 
synliggørelse af regionens styrkepositioner på energi- og miljøområdet. Disse aktiviteter kan - 
gennem national/international profilering af regionens kompetencer - få erhvervsmæssig betydning.  
 

Mål for indsatsen  
 
Den afsatte pulje målrettes aktiviteter i forbindelse med FN’s klimatopmøde 2009, som  

• synliggør og profilerer Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og 
miljøområdet i relation til reduktion af den menneskeskabte påvirkning af det globale miljø.  

• sætter fokus på de erhvervsmæssige udviklingsperspektiver for regionen.  
• demonstrerer praktisk anvendelse af teknologier og bæredygtige løsninger, der har 

udgangspunkt i regionens styrkepositioner og kompetencer.  
• fremdrager virksomhedsrettede cases på offentligt/privat samspil om forskning og udvikling, 

som har bidraget til den førerposition, regionen har inden for energi- og miljøområdet.  

Anvendelse af puljen 

Der kan ydes tilskud til projekter, som opfylder puljens mål for indsatsen.  
 
Eksempler på projekter kan være:  

• Konferencer, workshops, events mv.  
• Studieture for fagjournalister.  
• Studieture til virksomheder, anlæg, forsknings- og udviklingsinstitutioner mv.  
• Besøgsprojekt rettet mod mindre virksomheder og anlæg, som ikke selv har den fornødne 

kapacitet og kompetence til at gennemføre professionel besøgsmodtagelse, herunder 
håndtering af den internationale presse.   

• Fremvisning af helhedsløsninger, hvor mange parter (leverandører af teknologi, 
brændselsleverandører, energiselskaber, kommuner, borgere mv.) har været involveret.  

Ansøgerne skal nøje redegøre for de påtænkte projekter i forhold til de kriterier (se ”Kriterier for 
vurdering af ansøgninger”), som vil blive lagt til grund, ved vurdering af tilskudsmulighederne. 

Kriterier for vurdering af ansøgninger 

Ansøgningen vil blive behandlet i forhold til opfyldelsen af nedenstående kriterier.  
 
Det indgår ikke i kravet til ansøgningen, at alle kriterier nødvendigvis skal være opfyldt, hvorfor 
projekterne både vil blive vurderet i forhold til score og vurderet i sin helhed.  
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Nr.  Kriterier 
 Point  
(1-5) 

 1. 
Aktiviteten synliggør og profilerer Region Midtjyllands  styrkepositioner på energi- og 
miljøområdet regionalt/nationalt/internationalt. *)   

  

 2. 
Aktiviteten sætter fokus på teknologier/løsninger til reduktion af den menneskeskabte 
påvirkning af det globale miljø. 

  

 3. Aktiviteten forventes at have positiv erhvervsudviklingsmæssig effekt.   

 4. Relevante virksomheder medvirker ved udvikling og gennemførelse af projektet.   

 5. 
Projektet gennemføres i tilknytning til, som led i eller er koordineret med andre af de 
initiativer, der er planlagt i forbindelse med FN’s klimatopmøde 2009. 

  

 

 
Point: 5 = Helt opfyldt, 4 = Næsten opfyldt, 3 = Nogenlunde opfyldt, 2 = Opfyldt i mindre grad, 1 
= ikke opfyldt  
 
*): Såfremt projektet har international synlighed skal der nærmere redegøres for dette i 
ansøgningen. 

Relevante fagområder mm. og krav til ansøgningen 

Relevante fagområder mm. og krav til ansøgningen  
 
Da der er tale om en klimakonference, bør fokus rettes mod teknologi og løsninger til begrænsning 
af den menneskeskabte påvirkning af det globale miljø.  
 
Følgende fagområder vil derfor være relevante:  

• Vedvarende energi som: Vind, biomasse, bølge, sol, jord, luft, geotermisk, restprodukter, 
affald mv.  

• Energibesparelser og –effektivitet i bygninger, virksomheder, transport mv.  
• Konvertering og lagring af energi.  
• Klimagasser fra jordbrug og andre kilder, som ikke er relateret til konvertering af energi.  

Emner for fremvisning 
 
Potentielle emner for fremvisning kan være følgende (ikke udtømmende liste):  

• Fremstillingsvirksomheder (teknologi og produkter)  
• Energianlæg  
• Energiforsyningsselskaber   
•  Bygninger   
•  Transport   
•  Fremstilling af brændstof og brændsel   
•  Forskning, udvikling, innovation   
•  Forsøgs- og demonstrationsanlæg   
•  Projekter inden for energi og miljø  
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Hvem kan søge 

Puljen henvender sig til en bred ansøgerkreds, der formår at profilere regionens styrkepositioner 
inden for energi- og miljøområdet i forbindelse med FN’s klimatopmøde 2009.  
 
Ansøgerkredsen kan bestå af kommuner, organisationer, viden- og forskningsinstitutioner, 
uddannelsesinstitutioner, forsyningsvirksomheder m.fl.  
 
Der lægges i vurderingen af ansøgningerne vægt på indgåelse af partnerskaber mellem offentlige 
myndigheder/institutioner og brancheorganisationer, private virksomheder m.fl., således 
at sidstnævnte medvirker ved gennemførelse af projektet. Vækstforum lægger i sin 
erhvervsudviklingsstrategi op til udvikling af stærke partnerskaber i sine indsatser.  
 
Som ved andre initiativer, hvor Vækstforum yder tilskud, skal der udarbejdes en resultatkontrakt 
mellem regionen og den projektansvarlige. 

Økonomi 

Der er afsat i alt 10 mio.kr. til den samlede pulje (5 mio. kr. af regionens egne midler og 5. mio. kr. 
fra Regionalfonden, hvis denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) svarende til en forventet aktivitet 
på mindst 20 mio.kr.  
 
Der afsættes et budgetmæssigt tilskud pr. projekt af størrelsesordenen 0,25 - 1,5 mio.kr.  
 
Der kan som udgangspunkt søges om højst 50% regional støtte. Ved alle større ansøgninger skal der 
udarbejdes en ansøgning til EU’s regionalfond (under forudsætning af at aktiviteten falder ind under 
Regionalfondens støttemuligheder)  
 
Løbetid  
Projekter skal som udgangspunkt være afsluttet inden udgangen af 2009. 

Ansøgningsfrist og tidsplan 

Ansøgningsfristen er den 6. oktober 2008 kl. 12.00. Ansøgningerne skal herefter behandles på 
Vækstforums møde den 24. november 2008 og Regionsrådet den 17. december 2008.  
 
Vækstforums behandling af ansøgninger vil ske med udgangspunkt i en fælles indstilling fra 
formandskabet for Rådet for Energi og Miljøteknologi og Klimagruppens projektgruppe (den 
fælleskommunale/regionale klimagruppe i region Midtjylland).  
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